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 )جنوب اراك( ري مناطق معدنی تکیه و عمارتساختاتحلیل  
◊◊◊◊◊◊◊ 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 چکیده :
ترین واحد سنگی رخنمون یافته منطقه، قدیمیاند.  واقع شده جنوب اراكکیلومتري  28در  تکیه و عمارتدن سرب و روي امع

تر ن کرتاسه با دگرشیبی بر روي واحدهاي قدیمیباشد. واحدهاي آهکی به سژوراسیک می -هاي تیره رنگ به سن تریاساسلیت
واحدهاي  تکیه در سمت جنوب منطقه باشد. می قرشجنوب  -برغخوردگی منطقه شمال  روند ساختاري چین اند.قرار گرفته

 منطقه گسل  تکیه در این .برونزد دارندشرق به صورت ناودیس برگشته و با شیب سطح محوري به سمت شمال   Ksو  Klآهکی 
و گسل موچان در   250/75هاي عمارت با مشخصات گسل گیري واحدهاي قدیمی بر روي واحدهاي جدید شده است.باعث قرار

زایی اند. کانهقرار گرفته Ksو  Klباشد که بین واحدهاي می 065/80در بخش متروکه موچان با مشخصات  ،جنوب معدن عمارت
 Ksبندي در داخل واحدهاي آهکی ارت و موچان و همچنین موازي الیهیه، عمهاي تکسرب و روي به دو صورت در امتداد گسل

 شود.مشاهده می
 ، اراك.معکوس تکیه، عمارت، گسل :کلید واژه ها 

Structural analysis of Tkyeh and Emarat mine areas (south Arak) 
 
 

Abstract: 
 
Emarat and Tkyeh mine areas are located 28 km south of Arak city. The oldest outcrop in the area belongs to 
the Triassic-Jurassic black slates. These rocks are overlain unconformable by the Cretaceous rock. Structural 
trend is NW-SE. In south Tkyeh mine, Cretaceous rocks of Ks and Kl are exposed in an overturned syncline 
with axial plane dipping to NE. The Tkyeh reverse fault has transported the older rock units over the younger 
ones. faults in Emarat mine are mostly dipping 75/250 and the the Mochan fault in the southern part of the 
Emarat mine is dipping 80/065. This fault locates between Ks and Kl units. The ore body lays along these faults 
and sub-parallel to the bedding. 
Keywords : Tkyeh, Emarat, Reverse fault, Arak 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقدمه :
گیرند. این منطقه در سیرجان قرار می -کیلومتري جنوب اراك و در محدوده پهنه سنندج 28مناطق معدنی تکیه و عمارت، در 

 عرض جغرافیایی قرار گرفته است.  33̊  52’ 16”تا  33̊  48’  25”طول جغرافیایی و  49̊  40’ 18”تا  49̊  35’ 12”محدوده مختصاتی 

و  زاگرس قرار دارد یاصل یراندگ یشرقاست که در بالفصل شمال  یانیم یرانا یغرباز جنوب  ايیکهبار یرجانس-جپهنه سنند
زاگرس  یاصل یکه با راندگ یغربخالف مرز جنوب  بر دارد. آشکار هايمجاور تفاوت هايآن با پهنه یشناخت ینزم هايیژگیو
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و  یريترش هايپوشش گسترده سنگ یلبه دل یانی،م یرانا یگربا مناطق د یرجانس -سنندج یشرقارتباط شمال  شود،یمشخص م
توزلوگل،  ومیه،ار یاچهدر هايی. فروافتادگیستمشخص ن یبه خوب یچیده،پ یدگرشکل نیز و هارخساره یجانب ییراتتغ ي،کواترنر
 ).Stocklin, 1968است ( یانیم یرانبا ا یرجانس -سنندج یبیشهر بابک و گسل آباده فصل مشترك تقر هايو گسل یگاوخون

شناسی و رسوب شناسی نشان داده است که ناحیه جنوب اراك در زمان پیشروي دریاي کرتاسه پایانی یک چینه هاي مطالعات ستون
هاي منطقه بوده است خوردگیمورفولوژي آرام بوده است که قطر بزرگ حوضه موازي محور چین دارايعمق با بستري حوضه کم

)Momenzadeh, 1976دهد که حوضه داراي ). تغییر رخساره و ضخامت مخصوصاً در جهت قطر کوچک حوضه نشان می
 نوساناتی در زمان کرتاسه پایانی بوده است.

باشند  ها) می خوردگی و گسل شناسی (مانند چین رب و روي با میزبان سنگ کربناته در کشور در ارتباط با ساختارهاي زمینمعادن س
، 1393، 1392ناکینی و همکاران،  ;1386محمدى نیایى،  ;1389ابراهیمی و همکاران،  ;1389مهدوي و رحیمی،  ; 1381(قربانی، 

گیرد،  گیري ماده معدنی صورت میاز مطالعات ضروري که براي اکتشاف و همچنین پییکی  .)Ghazban et al., 1994 ؛1394
تواند راهنماي  باشد. شناخت این ساختارها می ها می ها و گسل خوردگی شناسی از جمله چین شناخت سازوکار ساختارهاي زمین
در  شخوردگی و گسلهدف از انجام این تحقیق تحلیل چین زایی در آن صورت گرفته است. مناسبی براي مناطقی باشد که کانه

 باشد.عادن میزایی در این مبا کانه هامناطق معدنی تکیه و عمارت و بررسی ارتباط این ساختار
◊◊◊◊◊◊◊ 

 زمین شناسی عمومی:
. جتوب شرق است-شمال غربسیرجان واقع شده است. روند ساختارها در این مناطق  -مناطق معدنی تکیه و عمارت در پهنه سنندج

یبی بر ي کرتاسه زیرین با دگرشهاباشد. سنگژوراسیک می -هاي تیره رنگ تریاسترین رخنمون منطقه، مربوط به اسلیتقدیمی
 اند. این واحدها به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از:تر قرار گرفتهروي واحدهاي قدیمی

-اي اربیتولینالیه تا توده، آهک ضخیم)Km(اي، شیل و مارن واحدهاي ورقه، آهک)Kc(اي سنگی،دولومیت ماسهواحد ماسه

 Klشناسی، معدن تکیه در مرز بین واحد آهکی ضخیم الیه قعیت چینهاز لحاظ مو .)Ks( و سنگ آهک و واحد شیلی مارنی) Kl (دار

 .)1(شکل اندواقع شده Klمعدن عمارت در بخش فوقانی واحد و  Ksهاي واحد و همچنین داخل آهک
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محمودي با تغییرات از (یت مناطق معدنی تکیه و عمارت موقعبه همراه  منطقه جنوب اراك رسم شده از  زمین شناسی . نقشه1ل شک
 ).EM)، عمارت (TKتکیه ( ،)1393و همکاران، 

 
 :ساختار 

 باشد. می قرشجنوب  -برغخوردگی منطقه شمال  شود که روند ساختاري چین چنین استنباط می مطالعات انجام شده با توجه به
ها از چند درجه تا حالت قائم تغییر  شیب الیه بوده و شرقجنوب -غرب هاي رسوبی در منطقه عموماً داراي جهت شمال امتداد الیه

به صورت ناودیس برگشته و با شیب سطح محوري به سمت شمال   Ksو  Klواحدهاي آهکی  تکیه در سمت جنوب منطقه کند. می
ه به صورت برگشته و با تمایل  به سمت جنوب غرب مشاهد Ksباشند. چین خوردگی کوچک مقیاس در داخل واحد  می قرش

را نشان  )Dip, Dip direction( 043/50هاي صورت گرفته از ناودیس برگشته تکیه، مشخصات سطح محوري  شود. برداشت می
در بین  به سمت شمال غرب درجه 80و ریک   042/70با شیب زیاد و با مشخصات  تکیه در این منطقه، گسل معکوس دهد. می

ها در نقاط نزدیک به  در امتداد این گسل تحت تاثیر قرار گرفته است و شیب الیه Ks. واحد )2(شکل شود مشاهده می Ksو    Kl واحد
  شود. شود. این موضوع در دیگر نقاط منطقه مورد مطالعه نیز مشاهده می درجه مشاهده می 80-70این گسل 
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 ونت آن.یح گسل و استربه همراه سط )غرب(جهت دید به سمت شمال  نمایی از گسل معکوس تکیه. 2شکل 
 

 در .)3(شکل  قرار گرفته است  Kl بر روي واحدهاي  N130توسط گسلی با روند  Kmشمال غرب منطقه تکیه واحد آهکی  در
در سمت جنوب رشته کوه قابل مشاهده  065/35خوردگی تاقدیس با مشخصات سطح محوري  جنوب شرق رشته کوه تکیه چین

 .)4(شکل  باشد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقه تکیه. غرب شمالنمایی از سمت . 3شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واقع شده است که دامنه شمالی آن برگشته است. هسته این  شرقجنوب  -غربدر یک ناودیس با روند شمال  کانسار عمارت
هاي گسلتشکیل شده است. Klسنگ آهک ضخیم الیه از هاي آن و دامنه  Ksهک آناودیس از تناوب شیل مارنی و سنگ 

ها، این گسل جمله از  قطع شدگی و جابجایی ماده معدنی شده است.شود که باعث مشاهده می متعددي  به موازات محور ناودیس
 باشدمی 065/80و گسل موچان در جنوب معدن عمارت در بخش متروکه موچان با مشخصات   250/75با مشخصات  عمارت گسل

ب موچان و در کوه تپند، گسل معکوس تپند با همچنین در جنو ).الف و ج -5(شکل  اندقرار گرفته Ksو  Klبین واحدهاي  که
 Klاي در واحد درجه بین واحدهاي کرتاسه زیرین و ژوراسیک، باعث تشکیل تاقدیس فرادیواره 75و ریک   220/70مشخصات 

 ب). -5شده است (شکل 

 نمودارهاي -ه کوه تکیه بنمایی از تاقدیس سمت جنوب شرق رشت  -فال. 4شکل 
 تهیه شده از تاقدیس.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 
 

 
 Googleافزار (برگرفته از نرم تصویر ماهواره اي  -هاي عمارت، موچان و تپند در منطقه معدنی عمارت. الف. موقعیت گسل5شکل 

earth( جهت دید به تصویر از گسل معکوس تپند و تاقدیس فرادیواره -ها. بها به همراه استریوگرام آناز موقعیت گسل ) اي آن
 نمایی از سطح گسل عمارت. -سمت جنوب شرق). ج

◊◊◊◊◊◊◊ 
 نتیجه گیري :
 -خوردگی در هر دو منطقه شمال غربیه و عمارت، امتداد سطح محوري چینتکیهاي بدست آمده از مناطق معدنی با توجه به داده

شود مشاهده می هاي معکوسمکانیسم با و جنوب شرق -شمال غرب امتدادبا  در منطقه  باشد. سیستم گسلش اصلیجنوب شرقی می
نیسم معکوس در بین واحدهاي آهکی باعث باشد. گسل تکیه با مکازایی سرب و روي حائز اهمیت میکانه با هاکه ارتباط این گسل
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عالوه  .است زایی در این گسل تجمع پیدا کردهشده است. در این منطقه کانه Ksبر روي واحدهاي  Klقرار دادن واحدهاي قدیمی 
کوچک هاي خوردگیشود که  مطالعه چینبندي مشاهده مینیز به صورت موازي الیه Ksآهکی  زایی در داخل واحدبراین، کانه

موچان در گسل عمارت و  گسل ،همچنین در محدوده معدن عمارت سزایی دارد.حد براي ادامه اکتشافات اهمیت بهمقیاس در این وا
 شود.ها مشاهده میزایی در امتداد این گسلکانه در این منطقه همانند معدن تکیه که اندقرار گرفته Ksو Kl مرز بین واحدهاي

◊◊◊◊◊◊◊ 
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  ص.11 ،اصفهان

 ص. 695 ی،و اکتشافات معدن یشناس ینسازمان زم ،"یرانا ياقتصاد شناسی ینبر زم اي یباچهد"، 1381قربانی، م.، 
بیست و ششمین گردهمایى علوم  ،"ى ایران و کاربردهاى اکتشافى آنهاى ناسولفیده روى در معادن سرب و رو خاستگاه نهشته"، 1386ر.،  ،محمدي نیایی

 ص.7 ،مینز
در  ي،آوار یزبانسرب هفت سواران با سنگ م -يکانه دار کانسار رو يرخساره ها"، 1393 پیرنجم الدین، ح.، ع.، رجبی، پ.، راستاد، الف.،،محمودي

 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین."، حوضه جنوب اراك
کاربرد روش  -اصفهان و ارتباط آنها با ساختارهاي گسلی -کانسارهاي سرب و روي با میزبان کربناته در محور مالیر"، 1389ب.،  ،الف.، رحیمی ،مهدوي

 ص. 6 ،دانشگاه فردوسی مشهد یران،ا ياقتصاد شناسی یننخستین همایش زم ،"آنالیز فراي
، سی و دومین گردهمایی علوم زمین و نخستین کنگره "باختر یزد) ساختار روراندگی در معدن دره زنجیر (جنوب"، 1392م.، ، م.، تدین ،ع.، محجل ،ناکینی

 ص.7المللی تخصصی علوم زمین، تهران.  بین
کاربرد  -زایی سرب و روي در منطقه ایرانکوه و ارتباط آن با روندهاي ساختاري روند کانه"،1392م.،  ،يالف.، بویري کنار ،م.، راستاد ،ع.، محجل، ناکینی

 ص.9شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.  هفدهمین همایش انجمن زمین ،"روش آنالیز فراي
، "باختر اصفهان یران،ت ین،وج -یرهدر معادن انج یماده معدن یگاهو نقش آن در جا یخوردگ ینچ يالگو"،1393ع.،  حمدي،یارمم.،  ،ع.، محجل ،ناکینی

 صفحه.13 ،95و چهارم، شماره  یست، سال ب94بهار  ین،فصلنامه علوم زم
نشریه علوم دانشـگاه   ،"ره معدنی ایرانکوه، جنوب اصفهانچین خوردگی و گسلش در گست"،1394م.،  ،الف.، بویري کناري ،م.، راستاد ،ع.، محجل ،ناکینی

 ص. 21، 94زمستان، 2شماره ،1ته هاي نوین در زمین شناسی، جلدیاف ،خوارزمی
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